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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu,

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-

APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų

finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio

27 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie

klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 2014–2020 metų Tauragės regiono

plėtros plano, patvirtinto Tauragės regiono plėtros tarybos 2020 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr.

51/9S-27 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/9S-26

„Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo“, dalimi „Priemonių

planas“, Šilalės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo,

patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-438 „Dėl

Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 papunkčiu,

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros

ir uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2019 m. kovo 8 d. šalių

susitarimą „Dėl 2017 m. rugsėjo 21 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai

finansuojamo projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 „Tauragės regiono atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra“ sutarties Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 pakeitimo“, Šilalės rajono

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti 2019 m. birželio 26 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant

projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, Nr. B6 (P)-

231/1.16-19/41, kuriai pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d.

sprendimu Nr. T1-148 „Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant

projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, projektui“

pakeitimui:

1.1. pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2. Sutarties Šalys susitaria, jog įsipareigojimai tęsiasi iki numatomos projekto

pabaigos (ne ilgiau nei iki 2022 m. liepos 29 d.). Pasikeitus aplinkybėms ir (ar) pratęsus Projektą,

Sutarties šalys susitaria pasirašyti papildomą susitarimą dėl Sutarties pratęsimo (iki Projekto

pabaigos). Papildomas susitarimas taps neatskiriama Sutarties dalimi.“

1.2. pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties šalys susitaria, kad 2017–2022 m. Projekto finansavimui, kuris sudaro 15

procentų visų Tauragės regiono savivaldybių projekto biudžeto lėšų (450 722,71 Eur be PVM),

Partneris iš savivaldybės biudžeto skirs, kaip numatyta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016

m. rugpjūčio 4 d. sprendime Nr. T1-208 „Dėl pritarimo prisidėti lėšomis prie projekto „Tauragės
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regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, 24 procentus savivaldybės turimų

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcijų atitinkančią dalį – 107 903,02 Eur be

PVM.“

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt/
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